
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

Hej alla Garbovänner. 

 

Pust, pust!! ”Medelhavstemperaturer” på över 30 grader är 

inget för mej. Men det är många andra som njuter av solskenet 

och värmen. Vi är alla olika och vilken tur det är! Jag njuter av 

blommorna som växer ute i naturen och i trädgården. De växer 

som aldrig förr och sprider sin väldoft.  
 

Initiativtagare till att det en gång blev en Garboutställning i 

Högsby var Birger Svanström.  

Birger gick hastigt bort nu i maj. Beskedet kom som en chock. 

En stor förlust för bl.a. Garbosällskapet. 

Han har ju varit ordförande, valberedare, guide för grupper 

genom åren och alltid ställt upp. 

 

Vi i styrelsen har arbetat hårt med att ”hitta” sommarens 

guider, så vi skulle kunna öppna museet även i år. En artikel i 

Oskarshamnstidningen om Garbosällskapet och våra problem 

med att ”hitta” sommarguider i gjorde susen. En äldre 

pensionär och en tidigare sommarguide har lovat att ställa upp. 

Jag hoppas att det ska lösa sig bra.  

 

Välkomna alla! Från 1 juli till sista augusti har vi öppet alla 

vardagar mellan 11 och 15.  
 

 

 

       Medlemsbrev från  

    Garbosällskapet, juli 2021 

 



 

 

Om ni kopierar och förstorar bilden/affischen på förstasidan och 

sprider den bland era vänner och bekanta kanske det kommer 

riktigt många besökare till museet i sommar.  

 

Vi ska ta reda på antal kvadratmeter på Museet också och räkna 

ut hur många besökare max det får vara på samma gång i lokalerna. 

Oftast brukar ju besökarna bara komma parvis eller kanske fyra i 

familjen. Någon trängsel behöver man nog inte oroa sig för! Men vi 

ska räkna fram vårt max-antal av samtidiga besökare. 

 

Jag skulle också vilja att ni som har lånat ut Garbosaker genom 

åren hör av er, så vi vet om/ när/ hur ni vill få era saker tillbaka – 

om det blir aktuellt. Maila till garbo@hogsby.net eller ring mej 

hemma 0491-22234. 

 

I september tror vi att vi vågar ha vårt Årsmöte 2021.  

En del ledamöter har ju flyttat och några vill inte vara med längre 

(bl.a. undertecknad). Så det behövs nya fräscha ledamöter och 

idéer.  

 

Kallelse till Årsmötet kommer under augusti/september!  

Vill kanske DU bli mer aktiv? Vill du ingå i ”nya” styrelsen hör av 

dej till mej så för jag det vidare till berörda. 

 

Garbosällskapet fick nu i sommar en bok från 1976, donerad av 

Margaret Hammerth: ”Ett sån´t liv!” av Kerstin Bernadotte (som 

var gift med Carl Johan Bernadotte och svärdotter till Gustaf VI 

Adolf). Hon beskriver i boken sitt brokiga liv som journalist mm 

och personer som hon träffat, umgåtts med och blivit vän med.  

 

 

 

Om Greta Garbo skriver hon bl. a. ”Hon är lika oberäknelig som 

vädret i april. Plötsligt kan hon få för sig att hon ska ut och 

vara med på fester och annat”. 

 

Revykungen Karl Gerhard beskriver Greta Garbo så träffande 

och fint tycker jag, ”Den vackra legenden som heter Garbo är 

svensk som en saga av August Strindberg. Sval som en älva i en 

tidig sommarnatt är hennes väsen, svårmodigt som en folkvisa 

hennes leende”. 

 

 

 
Filmstaden i Solna, där Greta Garbo medverkade i inspelningen av sin första 

spelfilm ”Gösta Berlings saga”. 

 Foto:  Gabriele Hûhn   
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